
Crise de identidade
Provedores de Internet diversificam portfólio de serviços e apostam em
receita publicitária para compensar esperada queda na base de assinantes
de acesso no futuro.

O
papel do provedor de Internet
no Brasil está mudando.
Desde o advento da banda
larga, iniciou-se uma discus-
são, envolvendo inclusive

inúmeras ações judiciais, a respeito da
obrigatoriedade de contratação dos pro-
vedores para o acesso via ADSL e cabo.
A briga ainda não acabou e, ao mesmo
tempo, vêm ganhando força novas tecno-
logias de banda larga cuja regulamenta-
ção já não exige a contratação de prove-
dores, como é o caso do acesso via redes
celulares de terceira geração (3G). Cientes
de que seu modelo de negócios precisa
ser reformulado, os provedores tradicio-
nais apostam suas fichas em duas outras
fontes de receita: publicidade e serviços
de valor adicionado, que vão
desde antivírus até dicionários
on-line, passando por venda
de vídeos e músicas digitais.

Não se pode, contudo, dizer
que o serviço de assinatura de
acesso e autenticação tenha
morrido de vez. Há alguns
anos especialistas previram
que ele estaria com os dias
contados, mas a verdade é que
até hoje continua sendo a prin-

cipal fonte de receita de provedores de
grande porte, como UOL e iG. A base não
cresce como antigamente, mas tampou-
co está caindo. No caso do UOL, por
exemplo, a base de assinantes de acesso
cresceu 6% nos últimos 12 meses, pas-
sando de 1,7 para 1,8 milhão. "Diziam
que a assinatura ia acabar da noite para
o dia, mas isso não aconteceu", comenta
o diretor geral do UOL, Marcelo Epstejn.
O que ocorre, sim, é uma acelerada
queda de usuários de acesso discado,
contra uma alta de clientes com planos
de banda larga. No UOL, os assinantes
com acesso banda larga já representam
mais de 75% do total. O Centroin, prove-
dor de médio porte do Rio de Janeiro,
chegou a ter 350 linhas telefônicas dedi-

cadas para o acesso discado
de seus assinantes, no auge
dessa tecnologia no País, na
virada da última década.
Hoje, tem apenas 30 linhas
para atender menos de 200
usuários. Mesmo que a base

de assinantes de dial up chegue a zero,
o provedor pretende manter a oferta
desse tipo de acesso para servir de
redundância aos assinantes de banda
larga, explica o presidente do provedor,
Sérgio Mascarenhas.

Na tentativa de reter os assinantes
atuais e continuar crescendo a base,
ainda que em velocidade quase vegetati-
va, os provedores oferecem algumas
vantagens aos consumidores. A mais
apontada como sendo um diferencial é o
suporte técnico. Há vários serviços gra-
tuitos de e-mail, mas se algum der pro-
blema, o consumidor não tem para quem
ligar. Em cidades do interior, os técnicos
de suporte dos provedores tornam-se
praticamente professores de informática.
"O provedor vai ter um papel importante
na educação de Internet dos novos usuá-
rios, que virão das classes D e E. As
operadoras não têm tempo para isso
porque Internet é apenas mais um servi-
ço em seu portfólio", analisa o presidente
da Associação Brasileira dos Provedores
de Internet (Abranet), Eduardo Parajo. É
exatamente no suporte que muitos pro-
vedores de pequeno e médio porte conse-
guem se diferenciar dos grandes, através
de um atendimento personalizado. "No
UOL, o consumidor é um em um milhão.
No Centroin ele recebe um atendimento
personalizado", compara Mascarenhas.

Outros diferenciais para atrair assi-
nantes são contas de e-mail com maior
capacidade que aquelas disponíveis em
serviços gratuitos e espaço para armaze-
namento de dados em discos virtuais,
além de descontos em outros serviços e
conteúdos vendidos pelos provedores.
No caso do Terra, o cliente ganha tam-
bém três horas de acesso WiFi por mês,
em uma rede de hotspots parceira da
empresa. Ferramentas extras são bem
vindas: o iG, por exemplo, disponibiliza



acesso ao Dicionário Aurélio
on-line para seus assinantes
de banda larga.

No modelo de negócios
vigente, para que uma empre-
sa figure na lista de provedores
autorizados a prestar serviço
de autenticação a usuários de
ADSL, por exemplo, o prove-
dor assina um contrato com a
operadora de telefonia e se
encarrega de repassar parte
da sua receita com assinatura, em per-
centuais que alcançam até 50%. Na 3G,
tecnologia cuja regulamentação não exige
a contratação de um provedor, o modelo
é diferente. Neste caso, os grandes pro-
vedores têm optado por atuar como uma
espécie de canal de vendas para as ope-
radoras móveis, aproveitando o fato de
terem marcas conhecidas pelo consumi-
dor para serviços de Internet. Em troca
de conquistarem clientes para as teles
móveis, recebem uma comissão pelas
vendas. O UOL faz isso com Claro e TIM
e está negociando acordos com Oi e Vivo.
O Terra vende planos da Vivo.

SVA
Apesar dos esforços para continuar

conquistando novos clientes, os provedo-
res sabem que precisam diversificar suas
fontes de receita. Há algum tempo, ini-

ciaram um processo de oferta
de serviços de valor adiciona-
do (SVA), com venda avulsa ou
via assinatura, mas cobrada
muitas vezes à parte da men-
salidade de acesso. O produto

mais comum é o antivírus, através de
parcerias com gigantes internacionais,
como a McAfee. Outros produtos ligados
à segurança também são disponibiliza-
dos por provedores, como firewall, anti-
popup, anti-phishing etc.

Na busca por diferenciação, os prove-

dores têm diversi-
ficado seu portfólio
de SVAs. O iG tem
um serviço de
suporte para pro-
blemas de infor-

mática em geral, desde navegação na
Internet até instalação de impressora: é o
iG Suporte, vendido por uma mensalida-
de de R$ 4,45. O UOL criou no começo do
ano um site de empregos. Ele é aberto
para cadastro de currículos e publicação
de anúncios, mas se o cliente quiser fazer
uma espécie de matchmaking entre seu
currículo e as ofertas disponíveis, é
cobrada uma taxa. Há também serviços
educacionais, como o iG Educa: por
R$ 6,45 ao mês, estudantes do ciclo bási-
co e do ensino médio podem tirar dúvi-
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das escolares por e-mail, rece-
bendo respostas em até 60
minutos por parte de uma
equipe de professores disponí-
vel 24 horas por dia. "A pro-
posta é tirar dúvidas, não fazer
trabalhos escolares", esclarece
o diretor de produtos do iG,
Edson Brandi.

A venda de conteúdo pode
ser outra fonte de receita. O
Musig, loja de músicas do iG,
vende downloads avulsos e assinatura
mensal para streaming ilimitado. O
mesmo provedor planeja para o segundo
semestre o lançamento de um portal de
vídeo sob demanda (VOD), com filmes e
séries, que terá tanto conteúdo pago
quanto gratuito.

Os provedores de pequeno e médio
porte também desenvolvem seus pró-
prios produtos extras. O Centroin, além
de oferecer hospedagem de sites, está
reformulando seu webmail para incluir
ferramentas de gerenciamento de agen-
da de contatos e tarefas. "O provedor de
médio porte ou se torna um provedor de
serviços ou fecha as portas", resume
Mascarenhas, do Centroin.

Publicidade
Entre os grandes provedores, a maior

aposta para o futuro está na receita
publicitária. Conforme cresce a quanti-
dade de internautas no Brasil, aumenta
também a audiência das homepages dos
grandes provedores nacionais, que estão
entre as páginas mais visitadas no País.
O UOL, por exemplo, afirma que sete em
cada dez usuários da Internet brasileira
passam pelas suas páginas pelo menos
uma vez por mês. Diante disso, o diretor
geral da empresa esclarece qual é a
estratégia atual: "Nossa proposta é muito
maior que acesso. Nosso objetivo é pro-
ver o melhor conteúdo e os melhores
serviços. É para o usuário encontrar tudo
o que precisa na Internet. Deixamos de
ser provedor, viramos um portal".

O tempo em que os provedores ofere-
ciam conteúdos fechados, exclusivos
para seus assinantes, praticamente aca-
bou. A ordem agora é conquistar visitan-
tes e vender espaço publicitário. O Terra
investe pesado nesse sentido. Em seu
serviço de vídeo streaming, o Terra TV,
estão disponíveis, de graça, os capítulos
de várias séries de sucesso da TV por
assinatura. Em troca, o internauta é obri-
gado a assistir pequenos comerciais
antes de cada episódio. Coca-Cola, Fiat e

Azul estão entre marcas que já
anunciaram no serviço.

O iG também acredita no modelo de
publicidade, mas prevê que ainda vai
levar um certo tempo para essa receita
superar a de assinatura de acesso, expli-
ca seu diretor de produtos.

Há, porém, quem duvide dessa ten-
dência. É o caso de Parajo, da Abranet:
"Internet não se sustenta com publicida-
de. Esse sonho acabou desde o estouro
da bolha, em 2001", afirma.

Centroin
Antes da Internet como a conhece-

mos hoje havia os Bulletin Board Systems
(BBS). Tratava-se de um servidor aberto
para acesso através de um software e
usando uma linha telefônica. Uma vez
conectado a uma BBS, o usuário podia
subir e baixar arquivos que ficavam
armazenados no servidor, trocar mensa-
gens com outros assinantes do mesmo
serviço etc. Era um ensaio para o que
seria a verdadeira Internet um pouco
mais tarde.

Dezessete anos se passaram desde
que o Centroin, uma pequena empresa
de informática do Rio de Janeiro, lan-
çou em 1992 seu serviço de BBS. Em
1995, o Centroin tornou-se o primeiro
provedor de Internet do Rio de Janeiro

após o fim do monopólio da Embratel.
Na segunda metade da década de 90
apareceram diversos outros provedo-
res de pequeno porte nas grandes cida-
des brasileiras. Com o passar do tempo,
a maioria desses provedores fechou as
portas por não conseguir competir com
gigantes nacionais e internacionais que
investiam pesado em marketing, como
AOL, UOL e Terra. O Centroin, ao con-
trário, resistiu. "Recebi várias propos-
tas para vender meu negócio. Hoje não
sei se fiz certo, mas recusei todas",
relata o dono e presidente da empresa,
Sérgio Mascarenhas.

No auge, em 2001, o Centroin che-
gou a ter 7 mil assinantes, entre todos
os serviços que oferecia. Atualmente
tem 3 mil. Também já teve muito mais
funcionários. Agora a equipe é menor.
"Mas o negócio continua sendo viável",
afirma Mascarenhas. A maior fonte de
receita da companhia hoje é o serviço de
e-mail. Muitas empresas pequenas que
não querem usar Gmail ou outros
e-mails gratuitos contratam o Centroin.
A qualidade do suporte técnico é outro
diferencial positivo. Uma vez solicitado
à central de atendimento, um técnico
em informática liga imediatamente para
o assinante e o ajuda a resolver o pro-
blema. "Treinamos o pessoal muito
bem", afirma Mascarenhas.

Para continuar dando lucro por mais
17 anos, o Centroin tem trabalhado no
desenvolvimento de novos serviços, como
um novo sistema de e-mail na web, que
agregará ferramentas de gerenciamento
de contatos e de tarefas. "Nós nos trans-
formamos em um provedor de serviços",
resume o executivo.

FERNANDO PAIVA

Text Box
Matéria

Text Box
PAIVA, Fernando. Crise de identidade. Teletime, São Paulo, ano 12, n. 123, p. 24-26, jul. 2009.




